
در ميان مصوبات  روزان�ه كميت�ه   گزارش  یک
خودرو و ستاد تنظيم بازار درخصوص خودرو، 
اعالم شد كه نگهداري خودروهاي بي پالك در 
انبارها و پاركينگ ها احتكار محسوب مي شود. 
اي�ن در حالي اس�ت ك�ه س�ازمان تعزيرات 
حكومتي اخيراً از شناسايي پاركينگ هايي در 
تهران خبر داده كه متعل�ق به نمايندگي هاي 
ايران خودرو و سايپاست. اكنون افكار عمومي 
اين س�ؤال را مطرح مي كنند كه آي�ا »دپوی 
هزار خودرو« در انبار  خودروسازان مصداق   30

روشن »احتكار« نيست؟!
س��خنگوي س��ازمان تعزي��رات حكومت��ي اخيراً 
درخصوص شناس��ايي انبارهاي خودرو در تهران 
گفت: با اعالم شفاف و صريح وزارت صمت، دست 
ما نيز براي برخوردهايي كه مدنظر داشتيم، باز شد. 
در دو روز گذشته با انجام گشت هاي مشترك، در 
انبارهايي كه در ش��هر تهران وجود داشت، حدود 
800 خودروي بدون پالك در نقاط مختلف مانند 
تهرانس��ر و پاركينگ فرودگاه مهرآباد شناس��ايي 
كرديم و تا تعيين تكليف آنها، با همكاري دادستاني 
يكي از انبارها را پلمب و باقي انبارها نيز در دس��ت 

رسيدگي است. 
سيدياسر رايگاني افزود: طبق اعالم وزارت صمت، 
وجود خودروي بدون پالك از نگاه ما احتكار است 
و خودرويي كه پنج تا شش ماه از فروش آن توسط 
خودروس��از مي گذرد، به اين معني است كه مالك 
خودرو احتياجي به آن ندارد. بنابراين مالك حدود 
15 درصد قيمت خودرو جريمه خواهد شد و موظف 
است طبق قيمت قانوني كه ستاد تنظيم بازار توسط 
ش��وراي رقابت اعالم مي كند، خ��ودرو را با قيمت 

مشخص در بازار و با نظارت همكاران ما بفروشد. 
به موازات سازمان تعزيرات، دستگاه هاي ديگر مانند 
نيروي انتظامي و وزارت صنعت نيز در روزهاي اخير 
از كشف خودروهاي احتكار شده در پاركينگ ها و 
انبارهاي مختلف خبر دادند، اما برخي مخاطبان در 
تماس هاي متعدد اع��الم كردند آيا فقط نگهداري 
خودرو در پاركينگ و انبار توس��ط مردم، مصداق 
احتكار اس��ت و آيا نگهداري انبوه��ي از خودروها 

توسط خودروسازان نبايد احتكار تلقي شود؟!
تصاوير مختلفي كه در اختيار تس��نيم قرار گرفته 

است، نشان مي دهد انبارهاي خودروسازها همچنان 
مملو از خودرو است؛ قطعاً اولين پاسخ خودروسازان 
به اين انتقاد، كمبود برخي قطعات اس��ت، اما چرا 
نهادهاي ناظر مانند تعزيرات، س��ازمان حمايت و 
سازمان بازرسي كل كشور به صورت مداوم بر انبارها 

و پاركينگ هاي خودروسازان نظارت نمي كنند؟ 
ش��هريور سال گذش��ته پس از التهابات موجود در 
بازار خودرو، علي القاصي دادستان تهران به صورت 
س��رزده از يكي از انبارهاي ش��ركت خودروسازي 
سايپا، در پاسخ به ادعاي مسئوالن اين شركت كه 
دليل دپوي چند ماهه خودروها زير آفتاب را كمبود 
قطعه اعالم كرده بودند گفته بود، اگر كمبود قطعه 
وجود دارد، پس اساساً چرا خودرو توليد مي شود كه 

ماه ها زير آفتاب بماند؟!
ادعاي عدم عرضه خودرو به دلي��ل كمبود يا نبود 
قطعه، از س��وي افكار عمومي چندان قابل قبول و 
باورپذير نيست. اظهارت روزگذشته يكي از مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه، مهر 

تأييد صريحي بر اين موضوع است!
اخيراً حمي��د جعفرپور، سرپرس��ت دفتر خودرو و 
نيرو محرك��ه وزارت صم��ت در گفت وگويي اعالم 
كرده است: »با توجه به تعيين تكليف قيمت خودرو 
كه كمي از قيمت س��ال 97 بيشتر شده، اما فاصله 
زيادي با قيمت هاي صوري و كاذب ب��ازار دارد. به 

مردم توصي��ه مي كنم فعاًل اقدام ب��ه خريد خودرو 
نكنند تا با تعيين تكليف ماج��راي قيمت خودرو 
توسط همكاران ما در ش��وراي رقابت، قيمت هاي 
اعالمي در اختيار خودروسازها قرار گرفته و تكليف 
30 هزار خودرويي كه منتظر قيمت نهايي هستند، 

مشخص شود!«
بنابر اظهارات وي عالوه بر مردم، ظاهراً خودروسازها 
هم چشم انتظار تعيين تكليف قيمت هاي خودرو ها 
و اعم��ال افزايش قيمت هاي مص��وب و عرضه اين 
خودروهاي دپو شده با اعمال افزايش قيمت به بازار 
هستند!! آغاز پيش فروش خودروها و تزريق 30 هزار 
خودرو ب��ه بازار به زم��ان عرضه اين اع��داد و ارقام 
بس��تگي دارد. اين اظهارات صريح سرپرست دفتر 
خودرو و نيرو محركه وزارت صمت، تقريباً گوياي 
اين واقعيت تلخ است كه الاقل بخشي از خودروهاي 
موجود در پاركينگ  و انبارهاي خودروسازان، نيازي 
به قطعه ندارند و صرفاً در انتظار تعيين قيمت هاي 
جديد بوده اند. به عبارت روشن تر، حداقل 30 هزار 
خودرو در اوج التهاب و عطش بازار كش��ور، توسط 
خودروسازان دپو شده بود تا با اعمال افزايش قيمت، 

به بازار عرضه شوند!!
   خودروسازان شفاف سازي كنند

به گفته س��خنگوي تعزيرات »طبق مصوبه س��ال 
97 ستاد تنظيم بازار، خودروسازان بايد 20 درصد 

تولي��دات خود را ب��ه صورت فروش ف��وري نقدي 
عرضه كنند؛ االن خودروس��ازها شفاف بگويند، در 
ماه هاي اخير چه ميزان از اين مصوبه را اجرا كردند؟ 
چقدر خودرو توليد كردند و به اين ش��كل تحويل 
دادند؟ چيزي كه ما و مردم مي دانيم اين است كه 

خودروسازها فروش نقدي نداشتند.«
وي درباره اينكه آيا آمار دقيقي از ميزان خودروهاي 
احتكار ش��ده داريد، گف��ت: آمار دقيق��ي نداريم؛ 
مستندات ما فقط خروجي بازرس��ي ها از انبارها و 
پاركينگ هاست. همانطور كه گفتم در روزهاي اخير 
و حتي امروز خودروهاي توليد سال 97 و تابستان 
98 را كشف كرديم كه هنوز پالك گذاري نشده اند 
و 90 درص��د آنها مربوط به تولي��دات ايران خودرو 
و س��ايپا بودند كه در انبارهاي رسمي و غيررسمي 

نگهداري مي شدند. 
رايگاني ادامه داد: طبق گفته مسئول يكي از همين 
پاركينگ ها، اين انباره��ا متعلق به نمايندگي هاي 
فروش خودروسازهاس��ت كه البته اين ادعا بايد با 
دعوت از نمايندگان خودروسازان در شعب مربوطه 
تعزيرات بررسي شود. سخنگوي سازمان تعزيرات با 
اشاره به اظهارات حميد جعفرپور، سرپرست دفتر 
خودرو و نيرو محركه وزارت صمت مبني بر وجود 
30 هزار خودرو در انبارهاي خودروس��ازان گفت: 
وقتي اين تعداد خودرو وجود دارد قطعاً مي تواند نياز 

فعلي بازار را برطرف كند. 
وي با بيان اينكه ان شاء اهلل كه اين اقدام مشمول و 
مصداق »احتكار خودرو« نباشد، گفت: اين 30 هزار 
خودرو بايد قطره چكاني وارد بازار مي شد نه اينكه 
خودروس��از منتظر تعيين يا تحميل قيمت جديد 
باشد؛ اگر اين خودروها وارد بازار شده بود، شاهد اين 

قيمت سازي ها نبوديم. 
اين ابهامات موجود، وظيفه دستگاه هاي ناظر دولتي 
و قضايي از جمله س��ازمان حمايت، وزارت صمت، 
س��ازمان بازرس��ي كل كشور و س��ازمان تعزيرات 
را براي نظارت م��داوم بر انباره��ا و پاركينگ هاي 
خودروس��ازان و تعيين دقيق عل��ت نگهداري اين 
خودروها را سنگين تر مي كند؛ چراكه مردم همچنان 
اين سؤال را مطرح مي كنند كه آيا نگهداري خودرو 
فقط براي آنها مصداق احتكار اس��ت يا در صورت 
احراز احتكار خودرو توسط خودروسازان با آنها نيز 

برخورد مي شود؟
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آيا »دپوي 30 هزار خودرو« در انبار خودروسازان 
مصداق روشن »احتكار« نيست؟!

سخنگوي تعزيرات: انبارهايي شناسايي شده كه متعلق به نمايندگي هاي فروش خودروسازان است

رئيس اتاق تهران: 

 باقي ماندن مديريت سهام واگذار شده 
در دست دولت خالف اصل ۴۴است

دول�ت س�هام را عرض�ه مي كن�د، ام�ا مديري�ت س�هامي 
را ك�ه عرض�ه مي كن�د همچن�ان در دس�ت خ�ود نگ�ه 
م�ي دارد ك�ه اي�ن خ�الف اص�ل ۴۴ قان�ون اساس�ي اس�ت. 
مس��عود خوانس��اري رئيس اتاق بازرگان��ي تهران در جلس��ه هيئت 
نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: با توجه به اينكه نقدينگي 
كشور به 2 هزار و 470 ميليارد تومان رسيده اس��ت، بايد بگويم اين 
وضعيت مثل بهمني اس��ت كه هر جا قصد رفتن داشته باشد، قابليت 
اين را دارد آنجا را تخريب يا احيا كند. رقم 2هزار و 470 ميليارد تومان 
نقدينگي در مقايسه با اسفند 97 حدود 31درصد رشد داشته است. 

وي با بيان اينكه اثر اين نقدينگي را در بازار س��رمايه شاهد هستيم، 
گفت: افزاي��ش قيمت ها در طال، س��كه، ارز و خ��ودرو در اثر افزايش 
نقدينگي است، اين در شرايطي اس��ت كه در بودجه سال 99 كسري 
بزرگ 120 هزار ميليارد توماني پيش بيني ش��ده است كه با توجه به 
وقوع پديده كرونا و كاهش بي س��ابقه قيمت نفت، اقتصاد كش��ور در 

شرايط سختي قرار گرفته است. 
رئيس اتاق بازرگاني تهران گفت: صادرات غيرنفتي كش��ور به دليل 
مجموعه شرايط اقتصاد جهاني، به ش��دت با محدوديت روبه رو است 
و بر همين اساس پيش بيني ما اين اس��ت كه با كسري بودجه بسيار 

بااليي مواجه باشيم. 
خوانس��اري افزود: مديريت آثار ش��يوع ويروس كرونا بر بخش   هاي  
مختلف اقتصاد ايران ضروري بوده اس��ت، زيرا ش��يوع ويروس كرونا 
باعث ش��ده تا بتوانيم بخش��ي از واقعيت هاي اطراف خود را مشاهده 
كنيم، از جمله كوچك سازي دولت. معلوم شد دولت مي تواند با هزينه 
و تعداد نيروي انساني كمتر اداره شود و هيچ خللي هم در ارائه خدمات 

دولت پيش نيايد. 
وي با تأكيد بر اينكه در س��ايه كرونا بروكراس��ي هاي زايد حذف شد، 
تصريح كرد: با چابك��ي كه در تصميم گيري ه��اي مرتبط با مديريت 
اوضاع مخرب كرون��ا انجام گرفت، برخي از بروكراس��ي هاي اداري از 
جمله در توليد الكل حذف ش��د، به نحوي كه به س��رعت ظرف چند 
س��اعت، دولت مجوز تغيير خطوط توليدي را صادر كرد و اين نشان 
مي دهد اگر بخواهيم مي توانيم اقتصاد را بدون بروكراسي و قواعد زايد 
اداره كنيم.  پس مي توانيم اين روند را در ادامه مسير اقتصاد ايران در 

سال 99 نيز ادامه دهيم. 
خوانساري با اشاره به اينكه، در حال حاضر اكنون تنها منبع درآمدي 
كشور، صادرات غيرنفتي كشور اس��ت، گفت: مذاكراتي با سرپرست 
جديد وزارت صنعت صورت گرفته كه براس��اس آن قرار است، بخش 
خصوصي در تصميمات و مشورت ها حضور داشته باشد و هر تصميمي 

با حضور نمايندگان تشكل هاي اقتصادي صورت گيرد. 
وي با اشاره به رش��د خوب بازار بورس گفت: بورس در اسفندماه 
ش��اهد 20هزار ميليارد تومان خري��د و فروش بود ك��ه اين رقم 
بي سابقه اي است؛ بنابراين دولت بايد مراقبت الزم براي ادامه اين 
روند داشته باشد. از دولت انتظار داريم كه عرضه سهام اوليه را در 
بورس بيشتر كند تا عمق بازار س��رمايه افزايش يافته و همچنين 

حباب نيز برطرف شود. 
رئيس اتاق بازرگاني تهران اعالم كرد: دولت بيشتر به عرضه سهام 
مالكيتي مي پردازد و كمتر سهام مديريتي عرضه مي كند كه بايد 
اين موضوع نيز مدنظر قرار گيرد. همچنين افزايش بي سابقه تعداد 
سهامداران در بازار س��رمايه موضوعي اس��ت كه هم منفي و هم 
مثبت است، پس بايد مراقبت الزم در اين خصوص از سوي دولت 

انجام شود. 
وی با اشاره به اينكه در جلسه اي كه با آقاي مدرس خياباني داشتيم 
از ايشان درخواس��ت كرديم اعتماد عمومي بخش را كه تا حد زيادي 
از بين رفته را بازگرداند، گفت: مهم ترين موضوعي كه وي قرار اس��ت 
در سمت سرپرستي وزارت صمت دنبال كند، موضوع تقويت صادرات 

غيرنفتي است كه تنها راه درآمد كشور است. 
خوانس��اري افزود: در جلس��ه اي كه پيش از اين ب��ا رئيس جمهور 
داشتيم، ايشان از اتاق خواست كه پيشنهادات خود را در خصوص 
جهش تولي��د ارائه كند. ب��ر همين اس��اس تاكنون حدود ش��ش 
كميسيون از 10 كميسيون اتاق نظرات خود را ارائه كرده اند كه پس 

از جمع بندي، به رئيس جمهور ارائه مي شود.

تاالر شيشه اي
تغيير قيمتقيمت پايانینام شركت 

190006857پارسمينو
276004065داروسازيزهراوي

554225152نيرومحركه
160151488مخابراتايران

231652153تراكتورسازيايران
119431109سرمايهگذاريسايپا

652416064باما
13389862بيمهما

162491477كويرتاير
596603973معادنمنگنزايران

6120556سرمايهگذارينيرو
237782161سبحاندارو
212181558ايراندارو

15267727سرمايهگذاريشاهد
13398638سرمايهگذاريبهمن

1973839399معدنيدماوند
427362035كشاورزيودامپرويمگسال

1362106486فروشگاههايزنجيرهايافقكوروش
339581617سراميكهايصنعتياردكان

280781337كشتيرانيجمهورياسالميايران
1206505745پتروشيميپارس
1130095381پتروشيمينوري

1006434792مليسربورويايران
1368796518پارسسرام

920584383سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
256671222داروسازيكوثر

453272158سيمانتهران
671743198قندثابتخراسان

285461359صنايعپتروشيميكرمانشاه
399941904توليديفوالدسپيدفرابكوير

345761646ايرانارقام
618422944داروييرازك

19599933سرمايهگذاريالبرز)هلدينگ
350811670داروسازيجابرابنحيان

237391130آهنگريتراكتورسازيايران
17416829عمرانوتوسعهفارس

11639554ماشينسازياراك
347911656فرآوردههاينسوزآذر

294561402پتروشيميجم
12606600فوالدكاوهجنوبكيش
20275965سيمانفارسوخوزستان

328831565سيمرغ
15591742كمباينسازيايران

15549740سرمايهگذاريتوكافوالد)هلدينگ
810673860تامينماسهريختهگري

971444625شيرپاستوريزهپگاهخراسان
459772189موتوژن

14270679سرمايهگذاريتوسعهملي
19000904سيمانكرمان

7000333سرمايهگذارينيرو
16755797سيمانخوزستان

13013619گروهداروييبركت
15683746سرمايهگذاريآتيهدماوند

15327729سالمين
13227629گروهستوسعهصنعتيايران

232601107سيمانخزر
321871532كابلالبرز

368011752پگاهآذربايجانغربي
14298680تأمينسرمايهلوتوسپارسيان

624872975پتروشيميپرديس
420912004پرداختالكترونيكسامانكيش

553252634كشتوصنعتچينچين
2045829742گروهصنعتيملي)هلدينگ
7719367بينالملليتوسعهساختمان
243711160بينالملليمحصوالتپارس

13510643گروهبهمن
293001395توسعهمعادنرويايران

4917234گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
284621355دادهپردازيايران
13304633سيمانمازندران
13519643بانككارآفرين

10637506سرمايهگذاريرنا)هلدينگ
13048621سرمايهگذاريصدرتامين

8253393سرمايهگذاريتوسعهصنايعسيمان
254621212ايرانياساتايرورابر

7494356پارسخودرو

دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان زنجان

شرکت آب و فاضالب استان زنجان در نظر دارد انجام پروژه برابر اطالعات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه 
عمومى به یکى ازشرکتها و پیمانکاران تشخیص صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 

آگهی مناقصه عمومى یک مرحله اى

 1. نام و نشانى مناقصه گزار:
2. عنوان و مشخصات کلی پروژه: 

شماره 
مبلغ برآورد اولیهنام و محل پروژهمناقصه

رشته و پایه محل تامین اعتبار(ریال)
مورد نیاز

مبلغ تضمین شرکت در 
فرایند ارجاع کار (ریال)

3. تاریخ وآدرس دریافت اسناد مناقصه: 
 www.setadiran.ir

4. نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 

5. مدت اعتبار پیشنهادها :
 http://iets.mporg.ir, http://znabfa.ir :6. سایت هاى ثبت آگهى

7. مهلت تحویل پاکات مناقصه:

www.setadiran.ir :8. مکان تحویل اسناد
9. زمان گشایش پاکات: 
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آگهى مناقصه عمومى مرحله اول  
شهردارى بندر ماهشهر به استناد مجوز شماره 164/ ش  مورخ 1391/3/2 و 43/ ش مورخ 1399/1/27 شوراى اسالمى شهر در 
نظر دارد واگذارى امور جارى آرامستان رضوان را با شرایط ذیل از طریق مناقصه عمومى به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید. 

 (TIN)

 www.mahshahr.ir

نوبت دوم

امورقراردادهاي شهردارى بندرماهشهر 

آگهى مزایده عمومى  
شهردارى بندر ماهشهر به استناد موافقت نامه شماره 1149/ ش  مورخ 1395/7/24 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد مغازه هاى مجتمع 
تجارى تفریحى نگین واقع در بندر ماهشهر ، خیابان طالقانى ، روبروى سازمان آتش نشانى را به نحو اجاره به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.

امورقراردادهاي شهردارى بندرماهشهر 
www mahshahr ir

آگهى مناقصه عمومى مرحله اول  
شهردارى بندر ماهشهر به استناد مجوز شماره 43/ ش  مورخ 1399/1/27 شوراى اسالمى شهر در نظر دارد فاز اول احداث کانال 
دفع آب هاى سطحى خیابان ابوذر بندر ماهشهر  را با رعایت تشریفات قانونى و آگهى مناقصه به پیمانکار واجد الشرایط واگذار نماید.  

(TIN)
 www.mahshahr.ir

امورقراردادهاي شهردارى بندرماهشهر 

نوبت دوم

سازمان آگهي هاي 
 روزنامه جوان
تلفني آگهي مي پذيرد
883۴165۴

حامد  ملک پور |   تسنيم


